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MINUTI 

 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

 

L-ERBATAX-IL PARLAMENT 

 

SEDUTA NRU 8 

 

It-Tnejn, 23 ta’ Mejju 2022 

 

Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.01 p.m. 

 

L-Ispeaker, l-Onor. Anġlu Farrugia, ippreseda. 

 

ATTENDENZA 

 

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, il-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet 

tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-

Onor. Aaron Farrugia, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-Onor. Clyde Caruana u l-Ministru għax-

Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern.  

 

L-Onor. Naomi Cachia u l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri u l-Onor. 

Stephen Spiteri kienu skużati. 

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej l-Onor. Chris Bonett u l-Onor. Omar Farrugia kienu 

assenti. 

 

TALBA 

 

L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 

 

MINUTI 

 

Il-Minuti tas-Seduta Nru 7 li saret fit-18 ta’ Mejju 2022 kienu kkonfermati. 

 

MISTOQSIJIET 

 

Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  

 

Bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 143, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern 

Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka 

u l-Innovazzjoni qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 135 Tabella li turi n-numru ta’ studenti li ggradwaw mill-Istitut tax-Xjenzi Agrikoli fl-

MCAST maquma skont il-kors fil-perjodu bejn Settembru 2010 u Mejju 2021 u tabella 

li turi n-numru ta’ studenti reġistrati mal-Istitut tax-Xjenzi Applikati maqsuma skont 

il-kors għas-sena skolastika 2021/2022. 

 

Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 181 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 

ngħataw tweġiba bil-miktub. 
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TQEGĦID TA’ KARTI 

 

Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 136 Rapport Annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 

(SCSA) għas-sena 2021; 

 

P.L. 137 Inizjattivi li ttieħdu sabiex anzjani joħorġu l-potenzjal tagħhom għall-benessere fiżiku, 

soċjali u mentali tagħhom matul l-aħħar tliet snin, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 475; u  

 

P.L. 138 Tagħrif dwar in-numru ta’ spezzjonijiet li saru fid-Djar Residenzjali tal-Anzjani tal-

Gvern, tal-Knisja u Privati mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali maqsuma 

dar dar matul l-2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 553. 

 

Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, f’isem il-Prim Ministru, qiegħed 

fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 139 Manual on Resourcing Policies and Procedures maħruġ mill-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti Ewlieni f’Mejju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 184;  

 

f’isem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 140 Avviż Legali Nru 151 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Protezzjoni tas-Saħħa Pubblika fir-rigward ta’ Sustanzi Radjuattivi fl-Ilmijiet 

maħsuba għall-Konsum mill-Bniedem;  

 

P.L. 141 Avviż Legali Nru 152 tal-2022 – Ordni tal-2022 li jemenda l-Ordni dwar ir-Rekwiżiti 

għall-Ivvjaġġar; 

 

f’isem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 142 Tagħrif dwar konsulenti impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, flimkien max-xogħol u r-

remunerazzjoni tagħhom fil-perjodu bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 328. 

 

f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 143 Avviż Legali Nru 142 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2009 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 

wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Education - M.Ed. - taħt il-patroċinju tal-

Fakultà tal-Edukazzjoni; 

 

P.L. 144 Avviż Legali Nru 143 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2009 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ wara l-

Ewwel Grad, 2021 għall-Grad ta’ Master of Arts in Adult Education - M.A. - taħt il-

patroċinju tal-Fakultà tal-Edukazzjoni; 

 

P.L. 145 Avviż Legali Nru 144 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2015 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 

wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Arts in Educational Leadership and 

Management - M.A. - taħt il-patroċinju tal-Fakultà tal-Edukazzjoni; 
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P.L. 146 Avviż Legali Nru 145 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2018 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ wara l-

Ewwel Grad, 2021 għall-Grad ta’ Master of Arts in Museum Education - M.A. - taħt 

il-patroċinju tal-Fakultà tal-Edukazzjoni; 

 

P.L. 147 Avviż Legali Nru 146 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2009 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 

wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master in Maltese Studies taħt il-patroċinju tal-

Istitut tal-Istudji Maltin; 

 

P.L. 148 Avviż Legali Nru 147 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 biex jemendaw ir-Regolamenti 

tal-Eżami għaċ-Ċertifikat tal-Matrikola; 

 

P.L. 149 Avviż Legali Nru 148 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2010 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 

wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science - M.Sc. - taħt il-patroċinju tal-

Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija; 

 

P.L. 150 Avviż Legali Nru 149 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2016 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 

wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master in Teaching and Learning - MTL - taħt il-

patroċinju tal-Fakultà tal-Edukazzjoni;  

 

P.L. 151 Avviż Legali Nru 150 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 biex jemendaw ir-Regolamenti 

tal-Valutazzjoni tal-Università; 

 

P.L. 152 Informazzjoni dwar id-diversi xogħlijiet li qed isiru u ser isiru fit-tnax-il xhar li ġejjin, 

fl-iskejjel taż-Żejtun, Ħal Għaxaq, Marsaxlokk u Wied il-Għajn, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 533; u 

 

f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 153 Tagħrif dwar il-kwantità u s-sors tal-materjal skavat mis-sit tal-Inċineratur fil-Magħtab, 

skont ir-Rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 516. 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata.  

 

1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR L-IMMIGRAZZJONI – ABBOZZ 

NRU 1 (KONT.) 

 

Il-Kamra rriżumiet mit-18 ta’ Mejju 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda 

l-Att dwar l-Immigrazzjoni.  

 

Fis-6.22 pm id-diskussjoni kienet sospiża għal ftit minuti sabiex jiġi verbalizzat ftehim tal-Kamra. 

 

FTEHIM TAL-KAMRA 

 

Il-Whip tal-Gvern u Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, informa lill-

Kamra li b’referenza għall-ftehim li ġie verbalizzat nhar it-Tlieta, 17 ta’ Mejju 2022, kien hemm qbil 

ġdid, li kull votazzjoni li tista’ tintalab sat-28 ta’ Ġunju 2022, għandha tittieħed fil-ħin tal-interruzzjoni 

tax-xogħol tas-seduta ta’ filgħaxija tat-28 ta’ Ġunju 2022.   



4 
 

 

B’dan illi kwalunkwe vot li jista’ jintalab wara d-data fuq indikata, għandu jittieħed f’ġurnata li tiġi 

maqbula bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra; u  

 

B'dan illi sakemm tittieħed tali votazzjoni, ix-xogħol tal-Kamra jkun jista’ jipproċedi. 

 

Il-Whip tal-Oppożizzjoni, l-Onor. Robert Cutajar, ikkonferma dan il-ftehim. 

 

1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR L-IMMIGRAZZJONI – ABBOZZ 

NRU 1  (KONT.) 

 

Il-Kamra rriżumiet minn ftit tal-mumenti qabel id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li 

jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni. 

 

Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Deo Debattista, l-Onor. Carmelo Abela u l-Onor. Jo Etienne Abela 

għan-naħa tal-Gvern, u l-Onor. Joe Giglio, l-Onor. Janice Chetcuti u l-Onor. Adrian Delia għan-naħa 

tal-Oppożizzjoni. 

 

Fis-6.51 p.m, il-Kamra qablet li l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun dak il-ħin u li jitressaq l-

aġġornament. 

 

AĠĠORNAMENT 

 

Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, ippropona l-aġġornament tal-Kamra għal nhar it-

Tlieta, 24 ta’ Mejju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 

 

Ordnijiet tal-Ġurnata 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni      Tieni Qari (Kont.) 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Tieni Qari 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali    Tieni Qari  

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja  Tieni Qari 

 

Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern mill-Onor. Jonathan Attard u l-Onor. Romilda 

Baldacchino Zarb. 

 

Fis-7.21 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għat-Tlieta, 24 ta’ Mejju 2022 fl-4.00 p.m. bl-

aġenda kif komunikata mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali. 

 

 

 

 

 RAYMOND SCICLUNA 

 SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

KONFERMATI    

 

 

 

 

        ONOR.  ANĠLU FARRUGIA 

       SPEAKER 


